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СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

НА СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЛОГИЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ” 

2015 г. - 2020 г. 

В И З И Я: 

Сдружение "Черноморски център за екологична информация и образование", наричано 

по-долу за краткост сдружението, е самостоятелно сдружение с идеална цел на 

физически и юридически лица, регистрирано и осъществяващо дейността си в 

съответствие с действащото българско законодателство. Сдружението се определя като 

организация за извършване на дейност в обществена полза и се регистрира като 

юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19, ал. 2 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Създадено през 1996 г. във връзка с 

процесите на развитие и консолидиране на гражданското общество във всички 

крайбрежни държави на Черно море, до този момент вече близо две десетилетия 

сдружението обединява физически лица с активна позиция по въпросите на околната 

среда и опазването на Черно море. Дългосрочна цел на сдружението е увеличаване на 

членовете му и подобряване на неговата устойчивост за по-добра готовност за 

изпълнение на неговите цели - опазване на природата и околната среда, здравословна 

околна среда и устойчиво развитие, утвърждаване на духовните ценности на 

гражданското общество и социалната справедливост. 

Сдружение "Черноморски център за екологична информация и образование" е 

организация, създадена от и за членовете си и в полза на цялото общество. Развитието 

на организацията е в пряка връзка с подобряване на дейността на третия сектор в 

страната, с въвличането в дейността на сдруженията на гражданското общество на нови 

ангажирани с развитието на обществото и публичната среда физически и юридически 

лица.  

Значителен е приносът на сдружението в създаването и развитието на общността на 

екологичните неправителствени организации в България. То има определени 

постижения в областта на събирането и даването на гласност на информация за 

проблемите на околната среда в черноморския регион, за повишаване на екологичната 

култура, екологичното образование и гражданското съзнание на населението, за 

развитието на експертния потенциал на членовете на общността и на сдружението и за 



2 

Проектът „Развитие на мрежата на Черноморски център за екологична информация и 

образование и повишаване капацитета на сдружението” се финансира в рамките на 

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg 

поддържането на контактите с активисти и експерти от крайбрежието и цялата страна, 

както и от целия регион. 

Цялостната дейност на сдружение "Черноморски център за екологична информация и 

образование" за периода 2015 г. - 2020 г. ще продължи да бъде подчинена на основните 

цели, залегнали в устава на организацията и отразяващи най-добре нейната мисия и 

същност. 

В най-концентриран вид, тази мисия е формулирана като обща цел на сдружението по 

следния начин: „Опазване на природата и околната среда, здравословна околна среда и 

устойчиво развитие, утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и 

социалната справедливост”. Тя задава много широка рамка на дейности и описва 

конкретни стратегически цели на развитието както на организацията, така и на цялото 

общество. Формулировката в устава на сдружението може успешно да послужи за 

основа на неговата стратегия. 

Работейки по изпълнение на целите на организацията в периода от създаването й до 

настоящия момент, Черноморски център за екологична информация и образование 

разви редица дейности, насочени към укрепване на капацитета на организацията, чрез 

развитие и повишаване на експертния потенциал на членовете й, разработването и 

осъществяването на демонстрационни и експертни проекти в областта на екологичното 

образование и информация, повишаване на обществената информираност и 

ангажираност с проблемите на околната среда и Черно море, ангажиране с вземащите 

решения и властите в публичния сектор. Черноморският център за екологична 

информация и образование през тези години доказа своята ангажираност с 

екологичната кауза, последователна политика по отношение на околната среда и се 

развива, като една от организациите с ясна физиономия и профил в екологичния сектор. 

Независимо от активността си в различни сфери, сдружението се нуждае от укрепване 

и систематизиране на подхода в развитието си. Важна стъпка в това отношение е 

оценката на институционалния му капацитет и разработването на стратегически план за 

устойчиво развитие и фондонабиране. Прилагането на стратегията за развитието му, 

укрепването на ръководните органи и разширяването на контактите в района на 

крайбрежието и страната ще продължават да бъдат ключови дейности в тази насока. 

Създадено в първите години на демократично развитие на страната, сдружението 

трябва да отчете промените в общата политическа обстановка и развитието на третия 

сектор. Като член на Европейски съюз България върви по пътя на промяната и тя 

включва успешно функциониращо, независимо и активно гражданско общество, което 

да подпомага реформирането на други ключови сектори. В контекста на таза стратегия 

и нейното изпълнение ролята на гражданските сдружения, на независимите експерти и 

активисти, на автентичните представители на обществеността, неангажирана и 

независима от политически партийни и други властови механизми е важна и отговорна. 

Черноморски център за екологична информация и образование е организация с 

дългогодишна история и опит, придобит в процеса на развитие на сдружението. 

Черноморски център за екологична информация и образование е организация, която 

работи за опазването на околната среда, за утвърждаване на целите на устойчивото 
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развитие и социалната справедливост и за укрепване на гражданското общество. 

Сдружението работи последователно за утвърждаването на авторитета на гражданското 

общество, за неговото развити и разширяване на капацитета и влиянието му. 

Формулирането на основните цели на Стратегията за развитие на Черноморски център 

за екологична информация и образование е резултат на проучване и анализ на нуждите 

на членовете и състоянието на сдружението като цяло. Изработена е по идея на 

експертна група към УС на сдружението с оглед бъдещото развитие на неговата 

дейност и активизирането на участието му в обществения живот. 

 

М И С И Я: 

Сдружение „Черноморски център за екологична информация и образование” работи за 

опазване на природата и околната среда, за здравословна околна среда и устойчиво 

развитие, утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество и 

социалната справедливост. В отговор на особеностите и изискванията, произтичащи от 

развитието на гражданското общество в България и членството на страната в ЕС, 

сдружението отчита необходимостта членовете му да притежават висока обществена 

активност и експертен опит,  лични качества и етично-морален облик. 

 

Конкретните цели на сдружението, отразени в неговия устав и настоящата стратегия са: 

- да издирва, събира и дава гласност на информация за проблемите на околната среда в 

черноморския регион; 

- да работи за повишаване на екологичната култура, екологичното образование и 

гражданското съзнание на населението в черноморския регион; 

- да развива подходяща структура, механизми и практики за застъпничество и лобиране 

пред властите, бизнеса и други институции, участващи в процеса на вземане на 

решения, които засягат Черно море и устойчивото развитие на черноморския регион. 

- да развива потенциала на членовете на сдружението за изпълнение на целите му и да 

защитава техните интереси. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: 

 ЦЕЛ І: Утвърждаване ролята на сдружението в сектора на екологичните 

неправителствени организации и укрепване на неговата институция 

 ЦЕЛ ІІ: Усъвършенстване на експертния опит, професионална квалификация и 

компетентност на членовете на сдружението 
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 ЦЕЛ ІІІ: Разработване, изпълнение и участие в проекти, свързани с основните 

цели на сдружението 

 ЦЕЛ ІV: Участие на сдружението в обсъждането и разработването на 

нормативни документи и политики, касаещи околната среда и устойчивото 

развитие и свързани с политиките по опазването и възстановяването на Черно 

море 

 ЦЕЛ V: Сътрудничество с национални и международни неправителствени 

организации със сходен профил и цели 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА: 

 

ЦЕЛ І: Утвърждаване ролята на сдружението в сектора на екологичните 

неправителствени организации и укрепване на неговото институционално 

състояние 

Подцел 1: Утвърждаване ролята на сдружението в сектора на екологичните 

неправителствени организации 

1.1. Разработване и приемане на стратегически план и оперативен план и други 

вътрешни документи. 

Срок: м. Юни 2015 година  

Отговорник: Управителен съвет 

1.2. Разработване на правила за работа на УС и усъвършенстване на контактите между 

членовете му.  

Срок: м. Юли 2015 година  

Отговорник: Управителен съвет 

1.3. Изготвяне и приемане на вътрешни правила за работата на Консултативен 

експертен съвет към сдружението. 

Срок: м. Септември 2015 година  

Отговорници: Управителен съвет, Консултативен експертен съвет 

1.4. Утвърждаване и развитие на контакти с членове в трите крайбрежни области и 

проучване на възможностите за развитие на местни неформални ресурсни центрове 
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- Разработване на план за провеждане на кампания за привличане на нови членове на 

сдружението 

Срок: постоянен  

Отговорник: Управителен съвет 

- Разработване на план за провеждане на кампания за привличане на доброволци на  

сдружението 

Срок: постоянен  

Отговорник: Управителен съвет 

- Разработване на база данни с контакти на членове и сътрудници на сдружението за 

подпомагане на неговата дейност  

Срок: постоянен  

Отговорник: Управителен съвет 

1.5. Засилване ролята на УС и експертния екип с цел подпомагане председателя на УС 

и дейността на организацията. 

 - Провеждане на срещи на УС и експертния екип и развитие на експертните контакти 

на организацията; 

Срок: постоянен  

Отговорник: Управителен съвет 

- Непрекъснато актуализиране на база данни с информация за експерти и сътрудници 

на организацията; 

Срок: постоянен  

Отговорник: Управителен съвет 

- Предприемане на действия на членовете на УС за привличане на нови членове на 

експертния екип. 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, 

Председател на УС 
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Подцел 2: Укрепване институционалното състояние на сдружението чрез 

организационна и медийна политика 

Организационна политика 

2.1. Своевременно и адекватно прилагане на мерки за подпомагане членове на 

сдружението в осъществяване на дейности за постигане на неговите цели, както и за 

развитието на техния капацитет. 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, 

2.2. Разработване на стратегия за фондонабиране за ресурсно осигуряване на дейността 

на сдружението 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, Председател на УС 

Медийна политика 

2.3. Изработване на интернет страница на сдружението и нейното актуализиране с цел 

предоставяне на пълна, точна, актуална и леснодостъпна информация за неговата 

дейност и популяризиране на дейността му в публичното пространство. 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, Председател на УС 

2.4. Непрекъснато обновяване на информацията на Интернет страницата на 

сдружението. 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, 

2.5. Предприемане действия за включване на Интернет адреса на организацията в 

сайтовете и справочници. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Управителен съвет 

2.6. Издаване на годишен бюлетин на сдружението.  
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Срок: постоянен 

 

Отговорници: Управителен съвет, Председател на УС 

2.7. Разработване, внедряване и поддържане на страница на сдружението във Facebbok.  

Срок: 2015 година 

Отговорник: Управителен съвет 

ЦЕЛ ІІ: Усъвършенстване на експертния опит, професионална квалификация и 

компетентност на членовете на сдружението 

1. Проучване на нуждите от обучение на членовете на сдружението и развитие на 

самостоятелни обучителни дейности под различни форми 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет 

2. Създаване и популяризиране на програми за обучение 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет 

3. Организиране на регионални обучения срещи като ефективна форма за 

усъвършенстване на експертните знания, квалификацията и компетентността на 

членовете на сдружението. 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет 

4. Извеждане на теми за провеждане на регионални  обучения на база оценка на 

нуждите на членовете на сдружението и активисти; 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет 

5. Участие на членове на УС и на сдружението в работни срещи с представители на 

неправителствени организации и институции 

Срок: ежегодно 
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Отговорници: Управителен съвет, Председател УС 

 

 

ЦЕЛ ІІІ: Разработване, изпълнение и участие в проекти, свързани с основните 

цели на сдружението 

1. Активно проучване на програми и възможности за самостоятелно или партньорско 

кандидатстване по проекти за околна среда и гражданско общество 

Срок: постоянен 

Отговорник: Управителен съвет, 

2. Участие в проекти в партньорство с национални и международни организации със 

сходни цели 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, експертен съвет 

3. Планиране и провеждане на срещи и съвместни мероприятия с национални и 

международни организации, както и с други неправителствени организации със сходни 

цели 

Срок: постоянен 

Отговорник: Управителен съвет, 

4. Осъществяване на контакти и работно взаимодействие със заинтересувани страни и 

държавни структури 

Срок: постоянен 

Отговорник: Управителен съвет, Председател на УС 

5. Проучване на възможностите за осъществяване на експертна дейност от страна на 

сдружението 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, Председател на УС 
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ЦЕЛ ІV: Участие на сдружението в обсъждането и разработването на 

нормативни документи и политики, касаещи околната среда и устойчивото 

развитие и свързани с политиките по опазването и възстановяването на Черно 

море 

1. Информираност и инициативност за участие в обществени обсъждания, консултации, 

работни групи и други форми на обществено участие в процеса на вземане не решения 

по екологични въпроси 

Срок: постоянен 

Отговорник: Управителен съвет 

2. Сътрудничество с администрации, научни институции, експертни неправителствени 

организации и експерти за усъвършенстване и развитие на екологичното 

законодателство и публичната среда  

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, 

Председател на УС 

3. Проучване на добрите практики в други организации, анализ и създаване на успешни 

модели и предложения за прилагането им 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, 

Експертен съвет 

 

ЦЕЛ V: Сътрудничество с национални и международни неправителствени 

организации със сходен профил и цели 

1. Предприемане на съвместни инициативи с национални и международни 

организации, работещи в сферата на околната среда, устойчивото развитие и 

усъвършенстването на гражданското общество – обучения, работни срещи, дискусии на 

теми, свързани с околната среда и региона 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, 

Експертен съвет 
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2. Сътрудничество за използване на възможностите на международните програми за 

обмен на експерти и доброволци. Провеждане на обучения/стажове в неправителствени 

организации в страни членки на ЕС, както и участие в съвместни платформи и 

формални или неформални мрежи на тематична или програмна база 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет, 

Експертен съвет 

 

3. Поддържане и участие в мрежи от национални организации със сходни цели за 

постигане на консенсус и изработване на форми на сътрудничество в дългосрочна 

перспектива за реализиране на цели на устойчивото развитие 

Срок: 2020 година 

Отговорници: Управителен съвет, 

 

 

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Финансово осигуряване с набраните средства от членски внос и от осъществяване на 

проекти с различни партньори или самостоятелно в сътрудничество с държавни и 

неправителствени организации 

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет,  

Председатели на УС, Членове на експертен съвет 

2. Проучване и осъществяване на дейности за експертна работа за подкрепа на 

сдружението и осъществяването на неговата нестопанска дейност  

Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет,  

Председатели на УС, Членове на експертен съвет 

3. Активно участие на всеки член на сдружението в неговата дейност 
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Срок: постоянен 

Отговорници: Управителен съвет,  

Председатели на УС, Членове на експертен съвет 

 

 

***** 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за 

подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от Черноморски 

център за екологична информация и образование и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на 

неправителствените организации в България. 

 


